Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (AAAFMUSP)
03/10/2011
Aos três dias do mês de outubro de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 11:30 horas, foi realizada
reunião da Diretoria da AAAFMUP, com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. Fernando Proença de
Gouvêa, Dr. Flavio França Rangel , Dr. João Paulo Rossi, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Dra. Pilar
Lecussan Gutierrez, Sra. Mônica Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto
Reis, que redige esta ata.
Constava da pauta da reunião :
•

Encontro de Gerações 2011
Orçamentos Brindes
Pessoal Apoio

•

Facebook

•

Parceria Wall Street

•

AC-MED

•

Vidro Mausoléu

No início da reunião, todos os presentes, após leitura e aprovação, assinaram Ata da Reunião do
mês de setembro de 2011,
•

Dr. Itiro informou que está praticamente tudo certo para o Encontro de Gerações 2011.
Entrada pela portaria do CAOC. Conseguimos R$ 27.000,00 de patrocínio, sendo R$
10,000,00 da FFM, R$ 12.000,00 do Banco Santander e R$ 5.000,00 dos Laboratórios
Cristália.

Foi aprovado um brinde : bloco de notas, caneta e lapiseira, em estojo de plástico, com gravação
do logo as AAAFMUSP, cod 12.20 da Art Marcas Comércio de Brindes.
Foi também aprovado a contratação de pessoal de apoio, aos cuidados da Sra. Monica, cerca de
10 pessoas. Será solicitado o preenchimento de um cadastro/atualização dos ex-alunos, lay-out
apresentado e aprovado pela diretoria.
O Dr. Lagoa informou que irá coordenar um “espaço de livre expressão” durante o Encontro de
Gerações, onde os ex-alunos poderão demonstrar seus dotes artísticos.
Estacionamento na Faculdade liberado
estacionamento interno do HC-FMUSP.

e

se

necessário

poderemos

usar

também

o

Dr. Proença sugeriu mesas com o nome da turma, “Ponto de Encontro”, onde os ex-alunos teriam
uma referência para se encontrarem e se confraternizarem.

Com relação aos serviços de Buffet, a contratação de mais garçons/garçonetes e pessoal de
limpeza, pode aumentar o custo do serviço. A presença de maior quantidade de pessoal
envolvido no atendimento dos ex-alunos no Encontro de Gerações, deve otimizar o serviço do
Buffet. Dr. Rangel resolveu por telefone com o responsável pela empresa prestadora do serviço.

•

Dr.Itiro passou a falar sobre o Grupo Pinheiros, na Facebook, que hoje agrega 3155
membros. O Grupo está convidando os ex-alunos para o Encontro de Gerações. Ver
possibilidades da participação da AAAFMUSP nesse grupo.

•

Quanto à parceria Wall Street, foi aprovada a montagem de um stand de divulgação e o
sorteio de um curso de idiomas, com a logística a cargo do parceiro. Pediremos ao Sr.
Ricardo da Eure-K para intermediar o processo.

•

Quanto à AC-MED, aguardamos um posicionamento da AAAOC quanto à tabela de jogos.
Ficamos de marcarmos uma reunião para agilizarmos a competição. Sugerimos também
colocarmos no Facebook – Grupo Pinheiros, lembretes e convocações sobre a AC-MED.

•

Com relação ao conserto do vidro do Mausoléu dos Antigos Alunos, aguardamos
orçamento e projeto para solução do problema estrutural da construção.

Dr. Itiro informou ainda que a AAAFMUSP ficou encarregada pela comissão organizadora do
Centenário da FMUSP, a confecção do “Catálogo das 100 Turmas”, com o nome de todos os
alunos dessas turmas. Ficamos de ir intensamente atrás de patrocínios para conseguirmos o
melhor “Catálogo de Turmas”.

Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que
a nossa próxima reunião será realizada em 07 de novembro e incumbiu a mim, Dr. José Tarcísio
Ascêncio Barreto Reis – Segundo Secretário, de lavrar a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada por mim e por quem de direito.

São Paulo, 03 de outubro de 2011.

